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سخن سردبیــر

بــه لطــف پــروردگار و تــاش همــکاران عزيــز موجبــات تهیــه 
ي نشــريه دانشــجويي فراهــم شــد.

در ايــن شــماره ســعي مــا در بخــش ارائــه محتــوا بیشــتر بــر 
ايــن بــود کــه اطاعاتــي کاربــردي و مفیــد را در اختیــار شــما 

عزيــزان قــرار دهیــم.
کــه ترجیحــا کمتــر بــه آن پرداختــه شــده و يــا حتي يــادآوري 

آنهــا نیــز مفیــد و مهم باشــد...
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ــر(  ــان )۲۹ اکتب ــزرگ، در ۷ آب ــوروش ب روز ک
يــک روز در گاهشــمار غيررســمی و ملــی ايران 
ــذار  ــزرگ بنيان گ ــوروش ب ــت ک در گرامی داش
ــی  ــاهی هخامنش ــاه شاهنش ــتين پادش و نخس
اســت. بــر اســاس رويدادنامــه نبونعيــد، در تاريخ 
۷ آبــان ۵۳۹ )پيــش از ميــاد(، کــوروش بــزرگ 
وارد دولت شــهر بابــل شــد و يهوديــان اســير را 
آزاد کــرد.روز کــوروش در تقويــم رســمی ثبــت 
ــی  ــای مختلف ــال گروه ه ــا اين ح ــت، ب نشده اس

از مــردم ايــران خواهــان ثبــت ايــن روز در 
تقويــم ملــی ايــران هســتند و هرســاله روز 
هفتــم آبانمــاه بــا حضــور در آرامــگاه کــوروش 
در پاســارگاد ايــن روز را گرامــی می دارنــد. 
ايــن روز، زادروز کــوروش بــزرگ نيســت و روز 

گراميداشــت وی می باشــد.

۷ آبـــان 

بزرگداشت کوروش کبیر



ماگدالنــا کارمــن فريــدا کالــو ی 
کالــدرون د ريــورا

 Magdalena Carmen اســپانيايی:  )بــه   

Frieda Kahlo y Calderón de Rivera(   )زادهٔ 

۶ ژوئيــه ۱۹۰۷ در کويــوآکان، مکزيکوســيتی 

– درگذشــتهٔ ۱۳ ژوئيــه ۱۹۵۴ در کويــوآکان، 

مکزيکوســيتی( نقــاش مکزيکــی و يکــی 

ــر معاصــر اســت.  ــخ هن ــدار تاري ــان نام از زن

خودنگاره هــای  به خاطــر  به ويــژه  او 

ــت. ــهور اس ــه اش، مش هنرمندان
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اوايل زندگی

فريــدا در تاريــخ ۶ ژوئيــه ۱۹۰۷ از پــدری 
آلمانی تبــار و مــادری دورگــه )اســپانيايی و 
بومــی مکزيــک( در خانــه ای کــه اکنــون مــوزهٔ 
ــی« در  ــهٔ آب ــه »خان ــوم ب ــت موس ــدا اس فري
شــهرک کوچکــی به نــام کويــوآکان در حومــهٔ 
ــدرش يــک  ــا آمــد. پ ــه دني مکزيکــو ســيتی ب
ــا اصليــت  ــی ب نقــاش و عــکاس يهودی-آلمان

ــود. ــی ب رومانياي
پــدر فريــدا از هنرمنــدان عــکاس مشــهور 
مکزيــک بــود کــه پرتره هــای زيــادی از 

کودکی فريدا گرفته است. 
ســلف پرتره هايی کــه فريــدا از خــود می کشــيد 
ــدر  ــای پ ــداوم عکس ه ــی ت ــه نوع ــع ب در واق

. ست ا
ســه ســاله بــود کــه انقــاب مکزيــک و 
جنگ هــای داخلــی بــه وقــوع پيوســت. در 
شــش ســالگی بــه علــت ابتــا بــه فلــج اطفال 
ــن  ــد. اي ــتری ش ــه بس ــاه در خان ــن م چندي
ــتش  ــای راس ــدگار در پ ــی مان ــاری انحراف بيم

ــوع  ــن موض ــت و همي ــی گذاش باق

باعــث شــد تــا پــای راســت او هميشــه الغرتــر 
ــد از آن  ــبب ش ــد و س ــرش باش ــای ديگ از پ
پــس تــا پايــان عمــر در همه جــا بــا دامنهــای 
ــی  ــی و موهاي ــات پيشاکلمبوس ــا تزئين ــد )ب بلن
آراســته بــه نوارهــا و پارچــه ای رنگيــن( ظاهــر 

شــود.
در ســپتامبر ۱۹۲۵، نقطــهٔ عطــف زندگــی 
فريــدا کالــو بــه شــکل حادثــه ای دردنــاک بــر 
ــالهٔ  ــجوی هجده س ــدا دانش ــد. فري ــرود آم او ف
رشــتهٔ پزشــکی در تصــادف شــديد اتوبــوس از 
ــا دچــار  ــهٔ شــانه، ســينه، کمــر، لگــن و پ ناحي

ــارهٔ  ــودش درب ــد. خ ــدد ش شکســتگی های متع
لحظــهٔ ســانحه می گويــد »دســتهٔ صندلــی 
چــون شمشــيری کــه بــه گاو می زننــد در مــن 
فرورفــت.« در ايــن ميــان، بــه دنبــال جراحتــی 
کــه بــر اثــر فرورفتــن ميلــه ای آهنــی بــر رحــم 
او ايجــاد شــد، فريــدا تــا پايــان عمــر از داشــتن 

فرزنــد محــروم مانــد.

روی آوردن به نقاشی

پــس از ايــن تصــادف، بســتر بيمــاری جايــی بــود کــه فريــدا درســت در نقطــه ای که می توانســت 
پايــان زندگــی اش باشــد، سرنوشــت خــود را بــه دســت گرفــت و بــرای اوليــن بــار شــروع بــه 
کشــيدن نقاشــی کــرد؛ او بــا عاريه گرفتــن لــوازم ايــن کار از پــدرش توانســت اميــال، آرزوهــا و 
ــد. او از  ــوم نقاشــی کن ــهٔ ب ــه اش روان ــل و گچ گرفت ــش را از جســم ســاکن و سراســر آت رنج هاي
آســيب های جســمی اش جــان ســالم بــه در بــرد و در نهايــت قــادر بــه راه رفتــن شــد. بــا ايــن 
وجــود، درد پــای فريــدا هرگــز به طــور کامــل او را تــرک نکــرد. فريــدا پــس از ايــن توجهــش 

را از حرفــهٔ پزشــکی بــه نقاشــی معطــوف کــرد.

,,
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مرگ

در ۱۹۵۳ پزشــکان بــه دليــل وخامــت بيمــاری قانقاريــا مجبــور شــدند يکــی از پاهــای فريــدا 
را قطــع کننــد. فريــدا کــه يــک ســال آخــر عمــرش را بــر صندلــی چرخــدار می گذرانــد، بــرای 

ــود. ــه اعتيــاد روی آورده ب تحمــل دردهــای جســمی و روحــی ب
در نهايــت، فريــدا کالــو در ۱۳ ژوئيــهٔ ۱۹۵۴ بــه دليــل انســداد جريــان خــون درگذشــت. خاکســتر 
ــدا  ــوزهٔ فري ــه »م ــل ب ــاال تبدي ــه ح ــت ک ــی اوس ــهٔ قديم ــوزه ای در خان ــون درون ک او هم اکن
ــود:  ــه اش نوشــته ب ــد روز پيــش از درگذشــتش در يادداشــت های روزان ــو« شده اســت. او چن کال

ــدوارم هرگــز بازنگــردم.« ــدوارم عزيمــت لذت بخــش باشــد و امي »امي
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کتــاب هــرس بــه قلــم نســيم مرعشــی، 
ــد  ــت می کن ــردی را رواي ــن م ــت غمگي حکاي
ــال همســر  ــه دنب ــاِن جنــگ ب کــه پــس از پاي
گمشــده اش می گــردد و او را در مکانــی عجيــب 

پيــدا می کنــد.
همســر او زنــی اســت کــه در گذشــته پــی آن 
ــه  ــا بيــاورد و ب ــه دني ــد پســر ب ــوده کــه بتوان ب
ــب و  ــای عجي ــه کاره ــت ب ــل دس ــن دلي همي
غريــب می زنــد. ايــن کتــاب بــا اســتفاده 
از فضاهــای متعــدد و در دوره هــای زمانــی 
طوالنــی  بــه روايــت سرگذشــت ايــن خانــواده 
کــه  هــرس  کتــاب  واقــع  در  می پــردازد. 
ــران  ــی اي ــگ طوالن ــخ جن ــده از دل تاري برآم
و عــراق اســت بــه روايــت وجدان هــای نــاآرام 

می پــردازد.

شــش ســال پيــش اگــر کســی عصــر هــای 
ــر  ــم، آخ ــار و ني ــاعت چه ــی س ــار، حوال به
کــوت عبــداهلل کنــار جــاده ی اهــواز _ آبــادان 
مــی ايســتاد، رســول را مــی ديــد کــه بلنــد و 
کشــيده و کــت و شــلوار بــراق آبــی نفتــی بــه 
تــن، کيــف چرمــی انگليســی بــا آرم شــرکت 
ــور و در آن  ــت موت ــود پش ــته ب ــش را بس نفت
گرمــا مــي رانــد تــا آبــادان. وقتــي مــي رســيد 
شــانه اي از جيبــش بيــرون مــي آورد، مــوي 
مشــکي اش را از راســت بــه چــپ شــانه مــي 
زد، کــت و شــلوارش را مــي تکانــد و ســرش 
را خــم مــي کــرد تــا از چهارچوب در رد شــود. 

امــا حــاال ...

معرفی کتاب
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ايــن کتــاب صــدای مردميســت کــه ســال ها 
زيــر آوار جنــگ و مصيبــت مانده و صدايشــان 
بــه گــوش کســی نرســيده اســت. صدايــی که 
ــد. در  ــرون نمی آي ــان بي ــوز از سينه هايش هن
واقــع روايتگــر رنــج تمــام نشــدنی ســه نســلی 
ــرای باقــی عمــر  اســت کــه ديگــر اميــدی ب
نداشــته و تنهــا گــذر عمــر می کردنــد. نســلی 
ــاد بلکــه فرصــت  ــه تنهــا فرصــت فري کــه ن

گريــه نيــز نداشــتند.
هــرس روايتگــر زندگــی رســول اســت مــردی 
کــه پيــش از جنــگ مــردی بــود بلنــد قامــت 
و کشــيده، کــت و شــلوار بــه  تــن، که هــر روز 
ــی ســاعت چهــار و نيــم جــاده اهــواز را  حوال
ــا پــس  ــادان. ام ــا آب ــد ت ــور می ران پشــت موت
ــانه های  ــا ش ــردی ب ــه م ــل ب ــگ تبدي از جن
خميــده، شــکم آويــزان و پيرهــن چــرک 
خاکســتری شــد و همــه ی آنچــه بــر رســول 

ــد. ــو می کن ــت را بازگ گذش
در کنــار داســتان زندگــی رســول زندگــی زنی 
بــه نــام نــوال روايــت می شــود زنــی کــه بــا 
پيراهن هــای رنگــی در خانــه می چرخيــد 
و خانــه را کاشــانه ای گــرم می کــرد. امــا 
او نيــز پــس از پايــان جنــگ پريشــان در 
ميــان نخل هــا می گشــت و تيمارداريشــان 

می کــرد.
نــوال در ايــن آشــفتگی فرصتــی بــرای 

چيــز  همــه  نمی کنــد.  پيــدا  ســوگواری 
ــی  ــه زندگ ــد ک ــاق می افت ــريع اتف ــدر س آنق
ــه آســمان  ــوال را دود می کنــد و ب رســول و ن
ــاوری  ــوال در ناب ــه ن می فرســتد. همانطــور ک
ــز در  مــرگ پســرش شــرهان اســت شــما ني

ــد. ــد مان ــرت خواهي ــت و حي به
ــوب  ــاب محب ــنده کت ــی نويس ــيم مرعش نس
ــد  ــت« معتق ــال اس ــر س ــل آخ ــز فص »پايي
اســت کتــاب هــرس ضــد زن نيســت و صرفــا 
شــخصيت ها و فضاهــای متفاوتــی را آفريــده 
ــای شــخصيت ها  ــد و رفتاره ــًا عقاي ــه لزوم ک

ــد او نيســت. ــورد تأيي م

,,

»در دنیای توساعت چند است« به کارگردانی »صفی يزدانیان«

اين فيلم که در سال ۱۳۹۴ساخته شد ؛ اولين ساخته بلند اين کارگردان  است
فيلمــی کــه بــه نظرمــی رســد نقــش اول و شــخصيت اول ايــن فيلــم »گلــی« بــا بــازی »ليــا 
حاتمــی« باشــد. امــا بعــد ازگذاشــتن چنــد ســکانس از ان مــی بينيــم کــه شــخصيت »فرهاد«بــا 
ــی  ــينمايی اســت . حت ــم س ــن فيل ــم اي ــای مه ــز شــخصيت ه ــز ج ــا« ني ــی مصف ــازی »عل ب
رفتارهــا و نحــوه برخــورد او بــا »گلــی »مــی توانــد محتــوای پنهــان فيلــم نامــه و توجــه اش 
بــه اختــاالت شــخصيتی را نشــان بدهــد. داســتان ايــن فيلــم نيــز از جايــی شــروع مــی شــود 
کــه »گلــی »بعــد از ۲۰ ســال زندگــی در پاريــس و پــس از فــوت پــدر و مــادرش تصميــم بــه 
ــاغ هــای  ــه رشــت و کوچــه ب ــه ســرزمين پــدری اش، ب ــران را مــی گيــرد . ب ــه اي بازگشــت ب
قديمــی اش کــه عــاوه بــر تاريخــی بودنش،عطــر و طعــم شــيرين گذشــته را بــه يــادش مــی 
ــن  ــز مزي ــل پايي ــان در فص ــن درخت ــای رنگي ــرگ ه ــا ب ــه ب ــی ک ــان هاي ــه و خياب آورد. کوچ
شــده انــد. بازگشــتی کــه شــايد دليــل اصلــی آن ديــداری دوبــاره بــا خانــه و ســرزمين پــدری و 
همچنيــن يــادآوری خاطراتــش بامــادری کــه حــاال در ايــن دنيــا نيســت ،باشــد. موضوعــی کــه 
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ــزار  ــه شــد، آن هــم در م ــه آن پرداخت تنهــا در يــک ســکانس ب
ــه فرهــاد و برخوردهايــش  ــم بيشــتر ب مــادر گلــی امــا  ايــن فيل
ــدای  ــان ابت ــه از هم ــس . بازگشــتی ک ــاره دارد و ب ــی اش ــا گل ب
ورودش بافرهــاد يکــی از همکاســی هــای دوران کودکــی اش 
ــای  ــکانس ه ــی س ــه درتمام ــخصيتی ک ــود . ش ــی ش ــرو م روب
فيلــم در راه او قــرار مــی گيــرد وبعضــا بــا رفتارهــا و برخوردهــای 
ــوان همــراه  ــه عن ــی«او را ب ــا »گل ــر آن دارد ت خاصــش ســعی ب
واقعــی زندگيــش بپذيــرد. شــايد بتــوان علــت آن را بــه برداشــت 
ــه  ــق و عاق ــی و عش ــای گل ــاد از رفتاره ــتباه  فره ــای اش ه
ــه ايــن شــخصيت در دوران کودکــی اش دانســت.   ــه او ب يکطرف
عاقــه يکطرفــه ای کــه بــه نظرمــی رســد ازدوران کودکــی او و 
ــی  ــی از آن ب ــی داشــته اســت.ولی گل ــه گل احساســش نســبت ب
خبــر بــوده اســت .رفتارهــا و اعمالــی ازقبيــل دادن هديــه هايــی 
کــه عطــر و بــوی گذشــته ای را مــی دهنــد کــه افــراد خاصــی 
ــرات و  ــد. خاط ــته ان ــی در آن حضورداش ــدر و مادرگل همچــون پ
اتفاقاتــی کــه تنهــا ســاخته ذهــن »فرهــاد« هســت و هيــچ کــدام 
ــی  ــرای مثــال در ســکانس پايان ــدارد. ب ــوی واقعيــت ن رنــگ و ب
ازايــن فيلــم ســينمايی مــی بينيــم کــه »فرهــاد »خــود و »گلــی 
»را در پاريــس تصــور مــی کنــد . شــخصيتی کــه از کشــور خــود 
ــوارد  ــن م ــام اي ــارج نشــده اســت وتم ــدم هــم خ ــک ق ــی ي حت
مــی توانــد نشــان از آرزوهــای بــرآورده نشــده ايــن شــخصيت در 
ــوی  ــد . از س ــی اش باش ــی کنون ــی، عشــق و زندگ دوران کودک
ديگــر رفتارهــا و هديــه هايــی کــه بــه لحــاظ احساســی »گلــی 
ــی  ــی کند.تاجاي ــرو م ــری روب ــای ديگ ــد ه ــک و تردي »را باش
کــه اورا مزاحــم مــی خوانــد. رفتارهــای خــاص ايــن شــخصيت 
ــوگ هــای خاصــی کــه او درتمــاس هــای تلفنــی  حتــی در ديال
اش بــه »گلــی »مــی گويدنيزمشــهود است.ســخنانی کــه نشــان 
از درک بــی نقص،حافظــه طبيعــی وبعضــا بســيار خــوب و گفتــار 
تــوام بانيــش وکنايــه ومعنــای ادبــی ماننــد نويســندگان ماهــر را 
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دارد. امــا ايــن فيلــم ســينمايی رامــی تــوان بــه لحــاظ دکورولوکيشــن وطراحــی صحنــه يــک 
نوســتالوژی بــه تمــام معنــا دانســت و ان را درفيلــم ديــد ؛ ازحــوض کوچــک وســط حيــاط خانــه 
ــا فيلــم هــای قديمــی ولوازمــی کــه فرهــاد دريــک چمــدان کهنــه قديمــی  قديمــی گرفتــه ت
بــرای گلــی مــی بــرد . حضــور »زهــرا حاتمــی همســر«علی حاتمــی« ومــادر ليــا حاتمــی بعــد 
ازچنــد دهــه حضورکــم رنــگ درســينماو تلويزيــون نيــز از نکاتــی اســت کــه موجــب جذابيــت 
ايــن فيلــم ســينمايی شــده اســت.جنبه موزيــکال بــودن ايــن فيلــم ســينمايی نيــز از  جذابيــت 
فيلــم اســت.حضور و همکاری«کريســتف رضايــی« آهنگســازی ايرانــی مقيــم کشــور فرانســه و 
اســتفاده فــراوان از گويــش زيبــای گيانــی نيــز از ديگــر نــکات مثبــت ايــن فيلــم مــی باشــد.
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